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Grozījums Nr. 43
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Savienības politikas mērķis ārējo 
robežu jomā ir panākt integrētu pārvaldību, 
lai nodrošinātu vienādu un augstu 
kontroles un uzraudzības līmeni, kas 
neizbēgami izriet no personu brīvas 
pārvietošanās Eiropas Savienībā un ir 
brīvības, drošības un tiesiskuma telpas 
būtisks aspekts. Šajā nolūkā ir izveidojami 
kopīgi noteikumi par standartiem un 
procedūrām ārējo robežu kontrolei.

(1) Savienības politikas mērķis ārējo 
robežu jomā ir panākt integrētu pārvaldību, 
kas ir brīvības, drošības un tiesiskuma 
telpas būtisks aspekts. Šajā nolūkā ir 
izveidojami kopīgi noteikumi par 
standartiem un procedūrām ārējo robežu 
kontrolei.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Georgios Papanikolaou

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Šengenas zona ir daļa no Savienības 
mērķa progresīvi radīt brīvības, drošības 
un tiesiskuma telpu. Dalībvalstu ārējo 
robežu aizsardzība jāpārvalda, 
pamatojoties uz Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 80. pantā noteikto 
solidaritātes principu un atbildības 
taisnīga sadalījuma principu. Šengenas 
zonas pārvaldības nostiprināšana palīdz 
nodrošināt, ka katra dalībvalsts var 
efektīvi kontrolēt savas ārējās robežas, un 
tā vairo uzticēšanos Savienības migrācijas 
pārvaldības sistēmas efektivitātei.
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Or. en

Grozījums Nr. 45
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai saskaņotu Šengenas Robežu 
kodeksa noteikumus ar Līgumu par Eiropas 
Savienības darbību (LESD), pilnvaras 
pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai attiecībā uz papildu 
pasākumu pieņemšanu uzraudzības 
regulēšanai saskaņā ar 12. panta 
5. punktu, kā arī uz grozījumiem
pielikumos saskaņā ar 32. pantu. Īpaši 
svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas 
darbus, atbilstīgi apspriestos, tostarp 
ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētus aktus, būtu
jānodrošina, lai attiecīgos dokumentus 
vienlaikus, savlaicīgi un regulāri nosūta 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

(6) Lai saskaņotu Šengenas Robežu 
kodeksa noteikumus ar Līgumu par Eiropas 
Savienības darbību (LESD), pilnvaras 
pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai attiecībā uz grozījumu 
pieņemšanu pielikumos saskaņā ar 
32. pantu. Īpaši svarīgi, lai Komisija, 
veicot sagatavošanas darbus, atbilstīgi 
apspriestos, tostarp ekspertu līmenī. 
Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētus aktus, būtu jānodrošina, lai 
attiecīgos dokumentus vienlaikus, 
savlaicīgi un regulāri nosūta Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 46
Monica Luisa Macovei

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – ha apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 562/2006
2. pants – 19.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ha) iekļauj šādu 19.a punktu:
19a) iekšējās drošības apdraudējums ir 
smags noziegums ar pārrobežu dimensiju, 
kā norādīts Līguma par Eiropas 
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Savienības darbību 83. panta 1. punktā, 
tostarp cilvēku tirdzniecība un sieviešu un 
bērnu seksuāla izmantošana, narkotiku 
nelikumīga tirdzniecība, ieroču 
nelikumīga tirdzniecība, nelikumīgi 
iegūtu līdzekļu legalizēšana, korupcija, 
maksāšanas līdzekļu viltošana, 
datornoziegumi un organizētā noziedzība.

Or. en

Pamatojums

The Regulation needs to be updated to take into account the Lisbon Treaty and because all 
cross border serious crimes must be combated in a cross-border approach, at the level of the 
Union. As per Recital 6 of this Regulation, "border control should help to [...] prevent any 
threat to the Member States´ internal security. Stockholm Program, Article 4.1: "Terrorism 
and organised crime, drug trafficking, corruption, trafficking in human beings, smuggling of 
persons and trafficking in arms, among others, continue to challenge the internal security of 
the EU. Cross-border widespread crime has become an urgent challenge which requires a 
clear and comprehensive response."

Grozījums Nr. 47
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 562/2006
4. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ja rodas īpaša vajadzība atsevišķā 
gadījumā ārējās robežas šķērsot ārpus 
robežšķērsošanas vietām vai ārpus noteiktā 
darbalaika, attiecībā uz personām vai 
personu grupām, kam ir attiecīgas valsts 
tiesību aktos paredzētas atļaujas, un ja tas 
nav pretrunā dalībvalstu valsts politikas un 
iekšējās drošības interesēm. Dalībvalstis 
var divpusējos nolīgumos noteikt īpašu 
kārtību;

(a) ja rodas īpaša vajadzība atsevišķā 
gadījumā ārējās robežas šķērsot ārpus 
robežšķērsošanas vietām vai ārpus noteiktā 
darbalaika, attiecībā uz personām vai 
personu grupām, kam ir attiecīgas valsts 
tiesību aktos paredzētas atļaujas, un ja tas 
nav pretrunā dalībvalstu valsts politikas un 
iekšējās drošības interesēm. Dalībvalstis 
var divpusējos nolīgumos noteikt īpašu 
kārtību. Par šiem divpusējiem nolīgumiem 
paziņo Komisijai saskaņā ar 34. pantu;

Or. en
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Grozījums Nr. 48
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 562/2006
4. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) personām vai personu grupām 
neparedzamās ārkārtas situācijās.

(b) personām vai personu grupām ārkārtas 
situācijās.

Or. en

Grozījums Nr. 49
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 562/2006
5. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – i ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) tā derīgums ilgst vismaz vēl trīs mēnešus
pēc datuma, kurā paredzēts izceļot no 
dalībvalstu teritorijas. Pamatotā ārkārtas 
gadījumā no šādas prasības var atteikties;

i) tā derīgums ilgst vismaz vēl vienu dienu
pēc datuma, kurā paredzēts izceļot no 
dalībvalstu teritorijas. Pamatotā ārkārtas 
gadījumā no šādas prasības var atteikties;

Or. en

Grozījums Nr. 50
Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou

Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts – d apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 562/2006
7. pants – 5. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Trešās valsts valstspiederīgos, kam jāveic 
pilna pārbaude otrajā līnijā, rakstiski 
informē par šādas pārbaudes mērķi un 
procedūru.

Neskarot otrās daļas noteikumus, trešās 
valsts valstspiederīgos, kam jāveic pilna 
pārbaude otrajā līnijā, valodā, kuru viņi 
saprot vai viņiem vajadzētu saprast,
rakstiski un vajadzības gadījumā citādā 
veidā informē, paziņojot par šādas 
pārbaudes mērķi un procedūru.

Or. en

Pamatojums

Papildus referenta ierosinātajam šā panta grozījumam ir jāpaskaidro, ka šā punkta otrajā 
daļā norādītais valodas režīms nav pretrunā šim grozījumam.

Grozījums Nr. 51
Georgios Papanikolaou

Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts – fa apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 562/2006
7. pants – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) pievieno šādu 8.a punktu:
"8.a Neskarot šīs regulas II nodaļas 
noteikumus un dalībvalstu pienākumus 
atbilstoši jūras tiesībām un jo īpaši ANO 
Jūras tiesību konvencijai, robežpārbaudes 
var veikt teritorijās ārpus ārējām 
robežām. Šādas teritorijas var būt atklātā 
jūra un teritoriālie ūdeņi vai tādu trešo 
valstu teritorija, ar ko dalībvalstis vai 
Savienība šajā jautājumā ir noslēgušas 
nolīgumus."

Or. en

Grozījums Nr. 52
Georgios Papanikolaou, Carlos Coelho
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Regulas priekšlikums
1. pants – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 562/2006
9. pants –2. punkts – a apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Trešo valstu valstspiederīgie, uz kuriem 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 539/2001 
neattiecas prasība, lai tiem šķērsojot 
dalībvalstu ārējās robežas, būtu vīza, un tie 
trešo valstu valstspiederīgie, kuriem ir 
derīga uzturēšanās atļauja vai ilgtermiņa 
vīza, var izmantot joslas, kas apzīmētas ar 
šīs regulas III pielikuma B1 daļā doto zīmi 
("bezvīzu ceļotāji"). Viņi var izmantot arī 
joslas, kas apzīmētas ar šīs regulas 
III pielikuma B2 daļā doto zīmi ( "visas 
pases").

Trešo valstu valstspiederīgie, uz kuriem 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 539/2001 
neattiecas prasība, lai tiem šķērsojot 
dalībvalstu ārējās robežas, būtu vīza, un tie 
trešo valstu valstspiederīgie, kuriem ir 
derīga uzturēšanās atļauja vai ilgtermiņa 
vīza, var izmantot joslas, kas apzīmētas ar 
šīs regulas III pielikuma B1 daļā doto zīmi 
("nav nepieciešama vīza"). Viņi var 
izmantot arī joslas, kas apzīmētas ar šīs 
regulas III pielikuma B2 daļā doto zīmi ( 
"visas pases").

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Regulu, ar kuru Šengenas nolīguma Īstenošanas konvenciju un Regulu (EK) 
Nr. 562/2006 groza attiecībā uz tādu personu pārvietošanos, kurām ir ilgtermiņa vīzas, ir 
paplašinājies līdzvērtības princips starp uzturēšanās atļaujām un īstermiņa vīzām, ko 
izsniegušas dalībvalstis, pilnībā ieviešot Šengenas tiesību aktu kopumu attiecībā uz ilgtermiņa 
vīzām, kā rezultātā ilgtermiņa vīza ir līdzvērtīga uzturēšanās atļaujai. Šā iemesla dēļ ir 
svarīgi šajā priekšlikumā saglabāt ilgtermiņa vīzas.

Grozījums Nr. 53
Emine Bozkurt

Regulas priekšlikums
1. pants – 7. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 562/2006
10. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Spiedogus ieceļojot un izceļojot iespiež 
tādu trešo valstu valstspiederīgo ceļošanas 
dokumentos, kuri ir Savienības pilsoņa 
ģimenes locekļi, uz kuriem attiecas 

Spiedogus ieceļojot vai izceļojot iespiež 
tādu trešo valstu valstspiederīgo ceļošanas 
dokumentos, kuri ir Savienības pilsoņa 
ģimenes locekļi, uz kuriem attiecas 
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Direktīva 2004/38/EK, bet kas neuzrāda 
minētajā direktīvā paredzēto uzturēšanās 
atļauju.

Direktīva 2004/38/EK, bet kas neuzrāda 
minētajā direktīvā paredzēto uzturēšanās 
atļauju.

Or. en

Grozījums Nr. 54
Emine Bozkurt

Regulas priekšlikums
1. pants – 7. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 562/2006
10. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Spiedogus ieceļojot un izceļojot iespiež 
tādu trešo valstu valstspiederīgo ceļošanas 
dokumentos, kuri ir tādu trešo valstu 
valstspiederīgo ģimenes locekļi, kuri 
izmanto tiesības brīvi pārvietoties saskaņā 
ar Savienības tiesībām, bet neuzrāda 
Direktīvā 2004/38/EK paredzēto 
uzturēšanās atļauju.

Spiedogus ieceļojot vai izceļojot iespiež 
tādu trešo valstu valstspiederīgo ceļošanas 
dokumentos, kuri ir tādu trešo valstu 
valstspiederīgo ģimenes locekļi, kuri 
izmanto tiesības brīvi pārvietoties saskaņā 
ar Savienības tiesībām, bet neuzrāda 
Direktīvā 2004/38/EK paredzēto 
uzturēšanās atļauju.

Or. en

Grozījums Nr. 55
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Regulas priekšlikums
1. pants – 8. punkts – 1. daļa
Regula (EK) Nr. 562/2006
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

minētā panta 3. punktu aizstāj ar šādu 
punktu:

svītrots

"Ja 1. punktā minēto pieņēmumu 
neatspēko, trešās valsts valstspiederīgos 
var atgriezt saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
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2008/115/EK*.";

Or. en

Grozījums Nr. 56
Emine Bozkurt

Regulas priekšlikums
1. pants – 8. punkts – 2. daļa
Regula (EK) Nr. 562/2006
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

pievieno šādu 4. punktu: svītrots
"Ja nav izceļošanas spiedoga, attiecīgos 
1. un 2. punkta noteikumus piemēro pēc 
analoģijas.".

Or. en

Grozījums Nr. 57
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Regulas priekšlikums
1. pants – 9. punkts
Regula (EK) Nr. 562/2006
12. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Regulas 12. panta 5. punktu aizstāj ar 
šādu punktu:

(9) Regulas 12. panta 5. punktu svītro.

"5. Attiecībā uz papildu noteikumiem, kas 
reglamentē uzraudzību, Komisiju pilnvaro 
pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 
33. pantu.";

Or. en
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Grozījums Nr. 58
Tatjana Ždanoka

Regulas priekšlikums
1. pants – 9.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 562/2006
12. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Regulas 12. pantā iekļauj šādu jaunu 
5.a punktu:
"5.a Persona, kas ir šķērsojusi, 
mēģinājusi šķērsot robežu vai tiek turēta 
aizdomās par mēģinājumu šķērsot robežu 
nelegāli, tiek aizturēta un nogādāta 
tuvākajā robežsardzes stacijā. 
Uzraudzības pasākumu laikā personu 
pārbaudes un lēmums atteikt ieceļošanu 
atbilst 7. līdz 11. un 13. panta 
noteikumiem, neskarot 18. pantu."

Or. en

Grozījums Nr. 59
Tatjana Ždanoka

Regulas priekšlikums
1. pants – 9.b punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 562/2006
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9b) Regulas 13. panta 1. punktu aizstāj 
ar šādu punktu:
"1. Trešās valsts valstspiederīgajiem, kas 
neatbilst 5. panta 1. punktā izklāstītiem 
ieceļošanas nosacījumiem un nepieder pie 
to personu kategorijas, uz ko attiecas 
5. panta 4. punkts, atsaka ieceļošanu 
dalībvalstu teritorijās. Tas neskar īpašos 
noteikumu piemērošanu par patvēruma 
tiesībām un starptautisku aizsardzību vai 
ilgtermiņa vīzu izsniegšanu. Robežsargi 
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nodrošina, ka personai, kura vēlas 
iesniegt pieteikumu par starptautisku 
aizsardzību, ir reāla iespēja šo pieteikumu 
iesniegt pēc iespējas drīz kompetentajām 
iestādēm saskaņā ar Savienības tiesību 
aktiem un neizraidīšanas principu."

Or. en

Grozījums Nr. 60
Emine Bozkurt

Regulas priekšlikums
1. pants – 10. punkts
Regula (EK) Nr. 562/2006
13. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis vāc statistiku par to personu 
skaitu, kam atteikta ieceļošana, par 
atteikuma iemesliem, to personu 
valstspiederību, kam atteikta ieceļošana, un 
to, pie kāda tipa robežas (sauszemes 
robeža, robeža lidostās vai jūras robeža) 
ieceļošana atteikta, un to iesniedz saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(EK) Nr. 862/2007*.".

5. Dalībvalstis vāc statistiku par to personu 
skaitu, kam atteikta ieceļošana, par 
atteikuma iemesliem, to personu 
valstspiederību, kam atteikta ieceļošana, un 
to, pie kāda tipa robežas (sauszemes 
robeža, robeža lidostās vai jūras robeža) 
ieceļošana atteikta, un to iesniedz saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(EK) Nr. 862/2007*.". Reizi gadā 
dalībvalstis nosūta šo statistiku Komisijai. 
Komisija reizi divos gados publicē 
dalībvalstu sniegtās statistikas 
apkopojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 61
Georgios Papanikolaou

Regulas priekšlikums
1. pants – 11. punkts
Regula (EK) Nr. 562/2006
15. pants – 1. punkts – 3. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka robežsargi ir 
specializēti un attiecīgi apmācīti 
profesionāļi, ņemot vērā kopējas 
robežsargu mācību pamatprogrammas, 
kuras izstrādājusi Eiropas Aģentūra 
operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas 
Savienības dalībvalstu ārējām robežām, kas 
izveidota ar Padomes Regulu (EK) 
Nr. 2007/2004. Mācību programmās 
iekļauj specializētas mācības, kā atklāt 
īpašas neaizsargātības situācijas saistībā ar 
nepavadītiem nepilngadīgajiem un cilvēku 
tirdzniecības upuriem. Dalībvalstis veicina 
to, ka robežsargi mācās valodas, jo īpaši 
tās, kas ir vajadzīgas viņu pienākumu 
izpildei.

Dalībvalstis nodrošina, ka robežsargi ir 
specializēti un attiecīgi apmācīti 
profesionāļi, ņemot vērā kopējas 
robežsargu mācību pamatprogrammas, 
kuras izstrādājusi Eiropas Aģentūra 
operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas 
Savienības dalībvalstu ārējām robežām, kas 
izveidota ar Padomes Regulu (EK) 
Nr. 2007/2004. Mācību programmās 
iekļauj specializētas mācības, kā atklāt un 
risināt situācijas saistībā ar īpaši 
neaizsargātām personām, piemēram,
nepavadītiem nepilngadīgajiem un cilvēku 
tirdzniecības upuriem. Dalībvalstis veicina 
to, ka robežsargi mācās valodas, jo īpaši 
tās, kas ir vajadzīgas viņu pienākumu 
izpildei, un ar Frontex atbalstu 
nodrošina, ka robežsargi saņem apmācību 
par vispārējo pamattiesību aizsardzību un 
par to personu tiesību aizsardzību, kuri 
pieder pie īpašām neaizsargātu personu 
grupām.

Or. en

Grozījums Nr. 62
Emine Bozkurt

Regulas priekšlikums
1. pants – 11. punkts
Regula (EK) Nr. 562/2006
15. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka robežsargi ir 
specializēti un attiecīgi apmācīti 
profesionāļi, ņemot vērā kopējas 
robežsargu mācību pamatprogrammas, 
kuras izstrādājusi Eiropas Aģentūra 
operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas 
Savienības dalībvalstu ārējām robežām, kas 
izveidota ar Padomes Regulu (EK) 

Dalībvalstis nodrošina, ka robežsargi ir 
specializēti un attiecīgi apmācīti 
profesionāļi, ņemot vērā kopējas 
robežsargu mācību pamatprogrammas, 
kuras izstrādājusi Eiropas Aģentūra 
operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas 
Savienības dalībvalstu ārējām robežām, kas 
izveidota ar Padomes Regulu (EK) 
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Nr. 2007/2004. Mācību programmās 
iekļauj specializētas mācības, kā atklāt 
īpašas neaizsargātības situācijas saistībā ar 
nepavadītiem nepilngadīgajiem un cilvēku 
tirdzniecības upuriem. Dalībvalstis veicina 
to, ka robežsargi mācās valodas, jo īpaši 
tās, kas ir vajadzīgas viņu pienākumu 
izpildei.

Nr. 2007/2004. Mācību programmās 
iekļauj specializētas mācības, kā atklāt un 
risināt situācijas saistībā ar neaizsargātām 
personām, piemēram, personām, kam 
vajadzīga starptautiska aizsardzība,
nepavadītiem nepilngadīgajiem un cilvēku 
tirdzniecības upuriem. Dalībvalstis veicina 
to, ka robežsargi mācās valodas, jo īpaši 
tās, kas ir vajadzīgas viņu pienākumu 
izpildei.

Or. en

Grozījums Nr. 63
Monica Luisa Macovei

Regulas priekšlikums
2. pants – 2.a punkts (jauns)
Konvencija, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu
40. pants – 7. punkts – 9. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Konvencijas 40. panta 7. punkta 
9. ievilkumu aizstāj ar šādu ievilkumu:
"- cilvēku tirdzniecība un sieviešu un 
bērnu seksuāla izmantošana,"

Or. en

Pamatojums

Noziedzīgu nodarījumu ar pārrobežu dimensiju saraksts jāatjaunina atbilstoši LESD 
83. panta 1. punktā norādītājiem smagajiem noziegumiem.

Grozījums Nr. 64
Monica Luisa Macovei

Regulas priekšlikums
2. pants – 2.b punkts (jauns)
Konvencija, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu
40. pants – 7. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2b) Konvencijas 40. panta 7. punktā 
pievieno šādus ievilkumus:
"- nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,
- korupcija,
- maksāšanas līdzekļu viltošana,
- datornoziegumi,
- organizētā noziedzība."

Or. en

Pamatojums

Noziedzīgu nodarījumu ar pārrobežu dimensiju saraksts jāatjaunina atbilstoši LESD 
83. panta 1. punktā norādītājiem smagajiem noziegumiem.

Grozījums Nr. 65
Monica Luisa Macovei

Regulas priekšlikums
2. pants – 2.c punkts (jauns)
Konvencija, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu
41. pants – 4. punkts – a apakšpunkts – 9. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2c) Konvencijas 41. panta 4. punkta 
9. ievilkumu aizstāj ar šādu ievilkumu:
"- cilvēku tirdzniecība un sieviešu un 
bērnu seksuāla izmantošana,"

Or. en

Pamatojums

Noziedzīgu nodarījumu ar pārrobežu dimensiju saraksts jāatjaunina atbilstoši LESD 
83. panta 1. punktā norādītājiem smagajiem noziegumiem.

Grozījums Nr. 66
Monica Luisa Macovei
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Regulas priekšlikums
2. pants – 2.d punkts (jauns)
Konvencija, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu
41. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2d) Konvencijas 41. panta 4. punktā 
pievieno šādus ievilkumus:
"- nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,
- korupcija,
- maksāšanas līdzekļu viltošana,
- datornoziegumi,
- organizētā noziedzība."

Or. en

Pamatojums

Noziedzīgu nodarījumu ar pārrobežu dimensiju saraksts jāatjaunina atbilstoši LESD 
83. panta 1. punktā norādītājiem smagajiem noziegumiem.

Grozījums Nr. 67
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Regulas priekšlikums
Pielikums – 3. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 562/2006
VI pielikums – 1.1.4.1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.1.4.1. Dalībvalstis var slēgt divpusējus 
nolīgumus ar kaimiņos esošām trešām 
valstīm attiecībā uz kopīgu 
robežšķērsošanas vietu izveidi, kurās 
vienas puses robežsargi veic ieceļošanas 
un/vai izceļošanas pārbaudes saskaņā ar 
saviem tiesību aktiem otras puses teritorijā. 
Kopīgās robežšķērsošanas vietas var 
atrasties vai nu dalībvalsts teritorijā vai 
trešās valsts teritorijā.

1.1.4.1. Dalībvalstis var slēgt divpusējus 
nolīgumus ar kaimiņos esošām trešām 
valstīm attiecībā uz kopīgu 
robežšķērsošanas vietu izveidi, kurās 
vienas puses robežsargi veic ieceļošanas 
un/vai izceļošanas pārbaudes saskaņā ar 
saviem tiesību aktiem otras puses teritorijā. 
Kopīgās robežšķērsošanas vietas var 
atrasties tikai dalībvalsts teritorijā.
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Or. en

Grozījums Nr. 68
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Regulas priekšlikums
Pielikums – 3. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 562/2006
VI pielikums – 1.1.4.2. punkts – b apakšpunkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– vai rīkojas saskaņā ar savas valsts tiesību 
aktiem. Šajā gadījumā attiecīgajai personai 
tomēr jāpiedāvā piekļuve dalībvalsts 
tiesām un tās rīcībā jābūt pietiekamiem 
tiesiskās aizsardzības pasākumiem, lai 
nodrošinātu tiesību aizsardzību jomās, uz 
kurām attiecas Savienības tiesības, lai 
sniegtu tiesību aizsardzību, kas indivīdiem 
izriet no Savienības tiesību noteikumiem, 
un nodrošinātu, ka šie noteikumi ir pilnībā 
spēkā.

– vai rīkojas saskaņā ar savas valsts tiesību 
aktiem. Šajā gadījumā attiecīgajai personai 
tomēr jāpiedāvā piekļuve dalībvalsts 
tiesām un tās rīcībā jābūt pietiekamiem 
tiesiskās aizsardzības pasākumiem, lai 
nodrošinātu tiesību aizsardzību jomās, uz 
kurām attiecas Savienības tiesības, lai 
sniegtu tiesību aizsardzību, kas indivīdiem 
izriet no Savienības un valsts tiesību 
noteikumiem, un nodrošinātu, ka šie 
noteikumi ir pilnībā spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 69
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Regulas priekšlikums
Pielikums – 3. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 562/2006
VI pielikums – 1.1.4.3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.1.4.3. Kopīgās robežšķērsošanas vietas, 
kas atrodas trešās valsts teritorijā. 
Divpusējos nolīgumos, ar kuriem izveido 
kopīgas robežšķērsošanas vietas, kas 
atrodas trešās valsts teritorijā, iekļauj 
atļauju dalībvalsts robežsargiem veikt 
savus uzdevumus trešā valstī saskaņā ar 
Šengenas Robežu kodeksu un ievērojot 

svītrots
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šādus principus:
(a) Starptautiskā aizsardzība. Trešās 
valsts valstspiederīgajam, kas ir izgājis 
izceļošanas kontroli, ko veic trešās valsts 
robežsargi, un pēc tam dalībvalsts 
robežsargiem, kas atrodas trešajā valstī, 
lūdz starptautisko aizsardzību, atļauj 
piekļuvi attiecīgās dalībvalsts teritorijai 
nolūkā sākt attiecīgās procedūras. Trešās 
valsts iestādes akceptē attiecīgās personas 
pārvietošanu uz dalībvalsts teritoriju.
(b) Personas aizturēšana vai īpašuma 
aizturēšana. Ja trešās valsts robežsargiem 
kļūst zināmi fakti, kas pamato personas 
aizturēšanu vai apsardzības piemērošanu 
tai vai īpašuma aizturēšanu, tie rīkojas 
saskaņā ar savas valsts tiesību aktiem un 
piemērojamiem Savienības tiesību aktiem. 
Trešās valsts iestādēm jāakceptē attiecīgās 
personas vai objekta pārvietošana uz 
dalībvalsts teritoriju.
(c) Trešās valsts valstspiederīgie, kas 
ieceļo savas pilsonības valsts teritorijā: 
Dalībvalsts robežsargi nekavē attiecīgās 
trešās valsts pilsoņus ieceļot to pilsonības 
valstī. Ja ir iemesli, uz kuru pamata 
saskaņā ar dalībvalsts tiesībām var liegt 
izceļot no dalībvalsts, dalībvalsts 
robežsargi informē trešās valsts iestādes 
par šiem iemesliem un trešās valsts 
iestādes nodrošina attiecīgus 
pēcpasākumus saskaņā ar valsts un 
starptautiskajām tiesībām.

Or. en

Grozījums Nr. 70
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Regulas priekšlikums
Pielikums – 3. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 562/2006
VI pielikums – 1.1.4.4. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.1.4.4. Dalībvalstis pirms divpusējo 
nolīgumu par kopīgām robežšķērsošanas 
vietām ar trešajām kaimiņvalstīm slēgšanas 
vai grozīšanas apspriežas ar Komisiju par 
nolīguma saderību ar šo regulu.

1.1.4.4. Dalībvalstis pirms divpusējo 
nolīgumu par kopīgām robežšķērsošanas 
vietām ar trešajām kaimiņvalstīm slēgšanas 
vai grozīšanas apspriežas ar Komisiju, 
kura sniedz iepriekšēju labvēlīgu 
atzinumu par nolīguma saderību ar 
Savienības tiesību aktiem, arī patvēruma 
un datu aizsardzības jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 71
Tatjana Ždanoka

Regulas priekšlikums
Pielikums – 3. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 562/2006
VI pielikums – 1.1.4.4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.1.4.4. Dalībvalstis pirms divpusējo 
nolīgumu par kopīgām robežšķērsošanas 
vietām ar trešajām kaimiņvalstīm slēgšanas 
vai grozīšanas apspriežas ar Komisiju par 
nolīguma saderību ar šo regulu.

1.1.4.4. Dalībvalstis pirms divpusējo 
nolīgumu par kopīgām robežšķērsošanas 
vietām ar trešajām kaimiņvalstīm, 
neatkarīgi no to statusa atbilstoši 
starptautiskajām tiesībām, slēgšanas vai 
grozīšanas apspriežas ar Komisiju, kura 
sniedz iepriekšēju labvēlīgu atzinumu par 
nolīguma saderību ar Savienības tiesību 
aktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 72
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Regulas priekšlikums
Pielikums – 3. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 562/2006
VI pielikums – 1.1.4.4. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Komisija uzskata nolīgumu par 
nesaderīgu ar šo regulu, tā ziņo attiecīgajai 
dalībvalstij. Dalībvalsts veic visus 
atbilstīgos pasākumus, lai saprātīgā laikā
grozītu nolīgumu tādā veidā, lai novērstu 
konstatētās nesaderības.

Ja Komisija uzskata nolīgumu par 
nesaderīgu ar Savienības tiesību aktiem, tā 
ziņo attiecīgajai dalībvalstij. Dalībvalsts 
nenoslēdz nolīgumu un veic visus 
atbilstīgos pasākumus, lai grozītu 
nolīguma projektu, novēršot nesaderības.

Or. en

Grozījums Nr. 73
Georgios Papanikolaou, Carlos Coelho

Regulas priekšlikums
Pielikums – 3. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 562/2006
VI pielikums – 1.1.4.4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Komisija uzskata nolīgumu par 
nesaderīgu ar šo regulu, tā ziņo 
attiecīgajai dalībvalstij. Dalībvalsts veic 
visus atbilstīgos pasākumus, lai saprātīgā 
laikā grozītu nolīgumu tādā veidā, lai 
novērstu konstatētās nesaderības.

Ja Komisija uzskata, ka nolīguma projekts 
nav saderīgs ar atbilstošajiem Savienības 
tiesību aktiem, tā ziņo attiecīgajai 
dalībvalstij. Dalībvalsts nenoslēdz 
nolīgumu un veic visus atbilstīgos 
pasākumus, lai saprātīgā laikā grozītu 
nolīguma projektu tādā veidā, lai novērstu 
konstatētās nesaderības. Ja Komisija 
uzskata, ka nolīguma projekts ir saderīgs 
ar atbilstošajiem Savienības tiesību 
aktiem un sniedz labvēlīgu atzinumu, par 
to paziņo Parlamentam.

Or. en

Grozījums Nr. 74
Tatjana Ždanoka

Regulas priekšlikums
Pielikums – 4. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 562/2006
VI pielikums – 3.1.1. punkts – otrais teikums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var slēgt divpusējus 
nolīgumus, saskaņā ar kuriem pārbaudes 
var veikt arī braucienu laikā vai kādas 
trešās valsts teritorijā, kad kuģis ienāk ostā 
vai iziet no tās, ievērojot 1.1.4. punktā 
noteiktos principus.

Dalībvalstis var slēgt divpusējus 
nolīgumus, saskaņā ar kuriem pārbaudes 
var veikt arī braucienu laikā vai kādas 
trešās valsts teritorijā, kad kuģis ienāk ostā 
vai iziet no tās, ievērojot 1.1.4. punktā 
noteiktos principus un šīs regulas 
pamatprincipus un garantijas.

Or. en

Grozījums Nr. 75
Georgios Papanikolaou

Regulas priekšlikums
Pielikums – 4. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 562/2006
VI pielikums – 3.1.4. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no 4. un 7. panta, personām, 
kas atrodas uz kuģa, neveic sistemātiskas 
robežpārbaudes. Robežsargi tomēr veic
kuģa fizisku inspekciju un uz kuģa esošo 
personu pārbaudi, ņemot vērā ar 
nelikumīgu imigrāciju un iekšējo drošību 
saistītu draudu analīzi.

Atkāpjoties no 4. un 7. panta, personām, 
kas atrodas uz kuģa, neveic sistemātiskas 
robežpārbaudes. Robežsargi tomēr veic 
kuģa fizisku inspekciju un uz kuģa esošo 
personu minimālo pārbaudi, ņemot vērā ar 
nelikumīgu imigrāciju un iekšējo drošību 
saistītu draudu analīzi.

Or. en

Pamatojums

Šīs regulas 7. pantā jau ir aprakstīts, ko ietver personas pārbaude, un tā raksturota kā 
minimāla pārbaude. Šā iemesla dēļ jāpielāgo viss teksts.

Grozījums Nr. 76
Emine Bozkurt

Regulas priekšlikums
Pielikums – 4. punkts – b apakšpunkts
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Regula (EK) Nr. 562/2006
VI pielikums – 3.1.4. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no 4. un 7. panta, personām, 
kas atrodas uz kuģa, neveic sistemātiskas 
robežpārbaudes. Robežsargi tomēr veic
kuģa fizisku inspekciju un uz kuģa esošo 
personu pārbaudi, ņemot vērā ar 
nelikumīgu imigrāciju un iekšējo drošību 
saistītu draudu analīzi.

Atkāpjoties no 4. un 7. panta, personām, 
kas atrodas uz kuģa, neveic sistemātiskas 
robežpārbaudes. Robežsargi tomēr var 
veikt kuģa fizisku inspekciju un uz kuģa 
esošo personu pārbaudi, ņemot vērā ar 
nelikumīgu imigrāciju un iekšējo drošību 
saistītu draudu analīzi.

Or. en

Grozījums Nr. 77
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Regulas priekšlikums
Pielikums – 4. punkts – d apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 562/2006
VI pielikums – 3.2.2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) minētā pielikuma 3.2.2. punktā otro 
daļu aizstāj ar šādu:

svītrots

"Ņemot vērā ar nelikumīgu imigrāciju un 
iekšējo drošību saistītu draudu analīzi, 
tomēr veic šo kuģu apkalpes un pasažieru 
pārbaudes."

Or. en

Grozījums Nr. 78
Emine Bozkurt

Regulas priekšlikums
Pielikums – 4. punkts – d apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 562/2006
VI pielikums – 3.2.2. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ņemot vērā ar nelikumīgu imigrāciju un 
iekšējo drošību saistītu draudu analīzi, 
tomēr veic šo kuģu apkalpes un pasažieru 
pārbaudes.

Ņemot vērā ar nelikumīgu imigrāciju un 
iekšējo drošību saistītu draudu analīzi, 
tomēr var veikt šo kuģu apkalpes un 
pasažieru pārbaudes.

Or. en

Grozījums Nr. 79
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 4. punkts – f apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 562/2006
VI pielikums – 3.2.3. punkts – e apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) minētā pielikuma 3.2.3. punkta 
e) apakšpunkta otro daļu aizstāj ar šādu:

svītrots

"Ņemot vērā ar nelikumīgu imigrāciju un 
iekšējo drošību saistītu draudu analīzi, 
tomēr veic šo kuģu apkalpes un pasažieru 
pārbaudes."

Or. en

Grozījums Nr. 80
Emine Bozkurt

Regulas priekšlikums
Pielikums – 4. punkts – f apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 562/2006
VI pielikums – 3.2.3. punkts – e apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ņemot vērā ar nelikumīgu imigrāciju un 
iekšējo drošību saistītu draudu analīzi, 
tomēr veic šo kuģu apkalpes un pasažieru 

Ņemot vērā ar nelikumīgu imigrāciju un 
iekšējo drošību saistītu draudu analīzi, 
tomēr var veikt šo kuģu apkalpes un 
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pārbaudes. pasažieru pārbaudes.

Or. en

Grozījums Nr. 81
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 7. punkts
Regula (EK) Nr. 562/2006
VI pielikums – 8. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr, nosakot, cik bieži pārbaudes būtu 
jāveic, ņem vērā nelikumīgās imigrācijas 
draudu analīzi, jo īpaši ja jūrā esošā 
objekta tiešā tuvumā ir trešās valsts 
piekraste.".

svītrots

Or. en


